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1. DISTRIKTSGUVERNØR 2305, 2017 - 2018 

 

Distriktsguvernør i 2305 for 2017-2018 var Wictor 
Sandvold, født i Hamar i 1941. Han bor nå i 
Ringebu og er medlem i Ringebu Rotary Klubb. 
Wictor er gift med Anne Marie og har 2 barn og 2 
barnebarn. 

 
Wictor Sandvold er utdannet bankøkonom og har 
vært ansatt i flere banker i løpet av sine 45 
yrkesaktive år hvorav 20 år som banksjef. 
Wictor har vært medlem i Ringebu Rotary Klubb 
siden 1978. Han var president i 1984/1985 og i 
2014/2015, og har sittet i Distriktsrådet for 
Distrikt 2300 og 2305 i til sammen 10 år. 
Distriktet tildelte han PHF i 2012. 
 

Han har videre sittet i kommunestyret i Ringebu kommune og vært leder 
for plan- og teknisk hovedutvalg, kontrollutvalget og forliksrådet. Han 
har også vært leder av styret i Gudbrandsdal Energi AS og Stiftelsen 
Ringebu Folkehøgskole. 
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2. DISTRIKTSORGANISASJONEN 2017 – 2018 
 

Distriktsguvernør 
Wictor Sandvold, Ringebu RK 
Mob. 900 95 225, e-post: wamsan@outlook.com 
 

TRF, DCRFCC  
John Stennes, Hareid RK, leder 
Mob.: 908 21 593, e-post: john@stennes.net  
 

 
IMMEDIATE PAST DISTRICT GOVERNOR (IPDG) 
Gunnar Kvalsund, Giske RK 
Mob.: 920 35 608, e-post: gk@midsund.net  
 
 

 
Medlemsutvikling  
Per Arne Davidsen Løten RK, leder 
Mob. 979 78 404, e-post: per-arne@brumundkampen.com 
 
 

InnkomMENDe Guvernør (DGE)                            
Arvid Blindheim, Vestnes RK 
Mob.: 913 28 056, e-post: arvid.blindheim@icloud.com 
 
 

Samfunnsprosjekter  
Odd Jarle Hagen, Hamar Vest, leder 
Mob.: 905 93 955, e-post: odd.jarle@idea-utvikling.com 
 

AG Oppland Vest                                                                           
Ulf Rogneby, Hadeland RK 
Mob: 988 39 210, epost: ulf@otrera.no 
 

UNGDOMSUTVEKSLING 
Anja Michaelis, Vestnes RK, leder 
Mob. 480 38 040, e-post: anja.michaelis@bryggentannhelsesenter.nhn.no 
 
 

AG Oppland Øst                                                                                      
Georg Jenssen, Gjøvik RK 
Mob. 908 54 712, e-post: beribenjen@gmail.com 
 

RYLA D 2305  
Rolf Klock, Aalesund RK, leder 
Mob. 905 37 898, e-post: rolf.klock@capricorn.no 
 
 

AG Hedmark Vest                                                                                                                                             
Hilde Westgaard, Hamar Vest RK  
Mob.  928 08 508, e-post: hilde@brumundkampen.com 
 
 
AG Hedmark Øst                                                                                   
Coen Hendriks, Vinger RK 
Mob. 45004971, e-post: coen@live.no 
 
 
AG Romsdal                                                                               
Roald Fiksdal, Vestnes RK,  
Mob. 995 89 040, e-post: roald@vestnes.biz 
 

RYLA VEST 
Rolf Klock, Aalesund RK, leder 
Mob. 905 37 898, e-post: rolf.klock@capricorn.no 
 
 
RYLA ØST 
Torbjørn Skogsrød, Hunn/Gjøvik RK, leder 
T.:61 18 00 34, e-post: torbjorn.skogsrod@hig.no 
 
 
Opplæring/Kommunikasjon/PR 
Kari Løken, Giske RK, leder 
Mob. 974 82 642, e-post: kl@tafjord.no 
 

 
AG Søre Sunnmøre                                                                
Kjell Høydal, Volda RK  
Mob. 901 90 381, e-post: kjell.hoydal@tussa.com 

 
Sekretær 
Ragnar Enger, Gjøvik RK  
Mob. 977 23 723, e-post: ragnar@lompe.no 
 
 
 

AG Nordre Sunnmøre  
Harald Tronstad, Spjelkavik RK 
Mob. 970 455 88, e-post; ar-tro@online.no 
 
 
IT DICO                                                                                                          
Aril Bjørkøy, Lillehammer RK 
Mob. 906 79 479, e-post: dico.2305@rotary.no  
 
 
 
ARRANGEMENTER                                               
Wictor Sandvold, Ringebu RK  
Mob. 900 95 225, e-post: wamsan@outlook.com                                          

Kasserer 
Kjetil Dalheim, Raufoss RK 
Mob. 414 79 119, e-post: kjetil@dalheim.no 
 
 
 
 WEBREDAKTØR 
Kari Løken, Giske RK 
Mob. 974 82 642, e-post: kl@tafjord.no 
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 President 2017-18 Telefon E-post 
Aalesund  Tore Nordal 916 80 228 tore.nordal@formue.no 

Aalesund Øst Kristin Wangensten 916 15 930 wangensteen@gmail.com 

Alvarheim Sigmund Nordseth 41433612 sigmno@online.no 

Alvdal Ståle Måntrøen 938 25 152 staaleman@yahoo.no 

Brattvåg Rolf Doran 918 43 449 rolf.doran@vard.com 

Brumunddal Rune Glomseth 924 00 722 rune.glomseth@phs.no 

Eda - Eidskog Glenn Dammen 970 70 304 gid@online.no 

Elverum Olav Brunstad 959 65 239 olav.brunstad@gmail.com 

Flisa Einar Thomesen 480 39 163 einth@online.no 

Fræna Knut Kvalvågnæs 419 15 172 knut@kvalvaagnaes.com 

Giske Halvard Skjong 908 20 656 halvard.skjong@mimer.no 

Gjøvik Ole Bjerke 404 36 176 ole.bjerke@gmail.com 

Grue  Karin Halvorsen 930 48 347 modellcape@hotmail.com 

Hadeland  Kjell Eddie Wang 901 66 370 kjell.eddie.wang@nettbuss.no 

Hadeland Syd Ulf Rogneby 988 39 210 ulf@otrera.no 

Hamar  Thor. I. Egeberg 901 58 129 thor.i.egeberg@online.no 

Hamar Vest Åse Kongsvold 908 95 908 aa-kong@online.no 

Hareid Sverre Jarl Ulstein 950 22 440 sverreju@online.no 

Herøy Paul Karsten Lillebø 951 58 158 paullill@online.no 

Hunn / Gjøvik Gunhild Aalstad 915 40 139 aalstadgunhild@gmail.com 

Jevnaker Jens Andreas Dahl 959 69 777 jensandreasdahl@gmail.com 

Kongsvinger Stein Larsen 975 88 874 sto-lars@online.no 

Land  Synnøve Flått 917 66 942 sflatt@online.no 

Lillehammer    Aril Bjørkøy 906 79 479 aril.bjorkoy@oppland.org 

Løten Ingeborg Røste 970 80 905 ingeborghelenaroste@gmail.com 

Mesna  Einar Fæste 917 78 974 ei-fae@online.no 

Midsund Roald Solberg 930 98 915 post@rosol.no 

Moelv Per Ivar Pedersen 952 43 607 pip.moelv@gmail.com 

Molde  Kåre Vågsether 906 00 914 kv@mimer.no 

Molde Øst Kåre Kvilekvaal 920 32 594 kaare.kvilekval@kk-konsult.no 

Nord-Odal Jens Petter Aalborg 916 27 217 jensp@finna.net 

Odal Hans Olaf Gjelsnes 934 15 740 gjels@online.no 

Ottestad Øystein Sætrang 976 31 372 satrang@broadpark.no 

Raufoss Kari Reinsvollsveen 970 35 021 kari.reinsvollsveen@gmail.com 

Ringebu Arne Johan Gilleberg 482 44 760 arnegilleberg@gmail.com 

Spjelkavik Aina Henden 488 91 938 aina.henden@orskog.kommune.no 

Stange Thomas Rosenvinge 975 12 181 tkolder@online.no 

Stranda Ingvar Emdal 911 03 129 ingvar@ous-emdal-bygg.no 

Sula Gisle Weddegjerde 400 34 335 gisle.weddegjerde@lr.org 

Sykkylven Bastian Weiberg-Aurdal  952 01 391 bastian.weiberg.aurdal@felleskjopet.no 

Sør-Valdres Bente Dokken 959 73 019 bbdokken@bbnett.no 

Tynset Ole Albert Dalen 930 49 720 ole.albert@hotmail.com 

Ulstein Synnøve Riise 920 85 805 synnove.riise@rolls-royce.com 

Valdres Øyvind Magistad Berge 957 98 032 ortsyf@frisurf.no 

Vestnes Johan Hjelvik 915 59 919 johan.hjelvik@vard.com 

Vinger Hilde Nygaard 997 90 803 hildnyg@gmail.com 

Volda Jo Stian Tverberg 993 60 244 post@jostian.no 

Ørskog Hermanus Klein Hulse 906 94 802 post@fjellstova.no 

Ørsta  Anne Ellingsen 979 54 391 akirsel@online.no 

Østre Toten Jan Steinar Egenes 922 52 544 jan.egenes@ntnu.no 

Øystre Slidre Terje Rogne 415 61 256 terogne@online.no 
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4. OPPDRAGET VÅRT    

 
 
 
 

RI President Ian Riseley har levert sin oppfordring til klubbene. Han ønsker at 
klubbene skal vitalisere seg ytterligere for å kunne vokse gjennom økt medlemskap og 
større mangfold. Dette kan de enkelte klubber klare gjennom prosjektaktivitet, både i 
nærområdet og over landegrenser. Gode programmer og trivsel i klubbmøtene er 
viktig for å rekruttere og beholde medlemmer. Vær aktive for at nye medlemmer 
hurtig skal føle at de er velkomne i klubben! 

 
4.1 RI-presidentens mål for klubbene i 2017-18 
Innenfor de ulike aktiviteter i klubbene har RI President Ian Riseley satt mål som 
klubbene bør søke å gjennomføre i 2017-18: 
 

Obligatoriske aktiviteter 

 Betale klubbavgiftene før juli 2017 og januar 2018 i tide 
 Rapportere frivillige timer og bidrag til hjelpeprosjekt i Rotary Club Central. 

Det gjør det mulig å for oss å måle og publisere Rotarys innsats på verdensba-
sis 

 
4.1.1 Støtte og styrke klubbene 
Å ha medlemmer med ulike synspunkt og bakgrunn leder til innovasjon og gir klub-
ben en bredere forståelse for samfunnets behov.   
For å styrke den enkelte klubb og klubbens muligheter til å gjøre en forskjell i verden, 
engasjer medlemmene, bruk deres evner og interesser og inkluder dem når det gjel-
der klubbens fremtid. 
Øk klubbens medlemsantall, mangfold og engasjement! 
Oppnå minst 4 av følgende mål for å støtte og styrke klubbene: 
 

 Sett opp minst 10 mål i Rotary Club Central 
 

 Oppdater eller utarbeid klubbens strategiske plan.   
Rapporter dette i Rotary Club Central 
 

 Oppnå en netto økning av medlemmer. Klubber med opptil 50 medlemmer 
bør ha minst 1 nytt medlem registrert innen 1. juli 2018 sammenlignet med 
hva de hadde pr.  1. juli 2017.  Klubber med 51 eller flere medlemmer bør ha 
nettoøkning på minst 2 medlemmer registrert i Rotarys medlemsregister 
 

 Oppnå en netto økning av kvinnelige medlemmer. Klubber med opptil 50 
medlemmer bør oppnå en økning på minst 1 kvinnelig medlem. Klubber med 
51 eller flere medlemmer bør oppnå en økning på minst 2 kvinnelige medlem-
mer 
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 Oppnå en netto økning av medlemmer under 40 år.  Medlemmer som er født 
etter 1. juli 1977 og blir med i klubben mellom 1. juli 2017 og 2018 regnes med.  
Klubber med opptil 50 medlemmer bør oppnå en økning på minst 1 medlem 
under 40 år.  Klubber med 51 eller flere medlemmer bør oppnå en økning på 
mint 2 medlemmer under 40 år 
 

 Engasjer medlemmene i aktiviteter utenfor de regelmessige klubbmøtene.  
Registrer dette i Rotary Club Central, enten som en sosial aktivitet i klubben, 
eller at minst 50% av klubbens medlemmer har deltatt i klubbens service pro-
sjekt(er) 

 

 Vær sponsor eller medsponsor for en ny Rotaryklubb for å utvide Rotarys eng-
asjement i ditt område. (Original tekst omfatter også Rotary Community 
Corps.) 
  

 Vær sponsor eller medsponsor for en Interact- eller Rotaractklubb for å enga-
sjere unge i Rotary.  Rapporter ved å sende inn formularet for sponsing eller 
medsponsing av en Interact- eller Rotaractklubb til  interact@rotary.org eller 
rotaract@rotary.org 

 
 

 
4.1.2 Fokusere på og øke den humanitære innsatsen 
Gjennom lokale og internasjonale serviceprosjekter tar klubbene ansvar for de globa-
le humanitære utfordringene, gjennom sitt virke for fred, bekjempelse av sykdom-
mer, rent vann, redde liv for mødre og barn, utdannelse, bidra til vekst i lokale øko-
nomier, bevare miljøet og utrydde polio. 
Gjør en forskjell lokalt, så vel som globalt, ved å engasjere rotarianere, ungdommer, 
Rotary-stipendiater og andre i Rotarys programmer, Rotarys 6 fokusområder og mu-
ligheter for bidrag til Rotary Foundation. 
 
Oppnå minst 4 av følgende mål: 
 

 Sponse eller oppmuntre klubbmedlemmer til å delta i polio-relaterte marke-
rings- og/eller innsamlingsaksjoner. For mer opplysninger – se endpolio.org.    
Rapporter resultatene ved å legge disse arrangementene inn på Rotary 
Showcase under kategorien polio. Link: 
https://map.rotary.org/en/project/pages/project_showcase.aspx 
 

 Samarbeid med Rotary Foundation gjennom sponsing av minst 1 prosjekt som 
finansieres med et Global Grant eller et District Grant. For mer opplysninger – 
se www.rotary.org/grants 

 
 Gjennomfør minst 1 prosjekt som fokuserer på miljø.   

Rapporter dette i Rotary Showcase under kategori «miljø» 
 

 Gjør en større forskjell ved å jobbe sammen. Samarbeid med andre Rotary-
klubber i ditt distrikt for å øke prosjektets omfang og synlighet.   
Rapporter dette i Rotary Club Central eller Rotary Showcase 
 

mailto:interact@rotary.org
mailto:rotaract@rotary.org
https://map.rotary.org/en/project/pages/project_showcase.aspx
http://www.rotary.org/grants
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 Inkluder Rotaryfamilien (Rotaract, Interact, Rotary Community Corps, Rotary 
Alumni) i bærekraftige prosjekter. Rapporter i Rotary Club Central  
 

 Hjelp Rotary til å bidra mer i verden ved å øke klubbenes totale bidrag (gaver) 
til Rotary Foundation med minst 10% mer enn bidraget i 2016-17, beregnet i 
norsk valuta.   
Rapporter dette i Rotary Club Central 

 
 Øk antallet medlemmer som gir 25 USD eller mer til et valgfritt Rotary Foun-

dation fond. 
 

 I forbindelse med prosjekter, - benytt Rotarys «crowdsourcing-platform», Ro-
tary Ideas for å søke etter ressurser til klubbens lokale eller internasjonale 
prosjekt. 

 
 
4.1.3 Forbedre Rotarys omdømme og allmenhetens kjennskap til Rotary 
Et positivt omdømme og kunnskap om Rotary bidrar til at klubben tiltrekker seg nye 
medlemmer og samarbeidspartnere. Forsterk din klubbs omdømme og øk allmenhe-
tens kjennskap til Rotary ved å opplyse om klubbens virke og konkrete prosjekter, 
samt aktiviteter som gjør en forskjell i samfunnet.   
 
Oppnå minst 4 av følgende mål: 

 For å styrke Rotarys image, følg Rotarys brand guidelines og benytt maler, 
logo, motto m.v.  Disse finnes i www.rotary.org/brandcenter 
Rapporter dette i Rotary Club Central 

 

 Oppdater jevnlig klubbaktiviteter på klubbens hjemmesider og sosiale medier 
og på den måten vis Rotarys innflytelse så vel lokalt som globalt. 
Rapporter dette i Rotary Club Central. 

 
 Vær vertskap og driv PR for et arrangement til støtte for «World Polio Day» i 

ditt lokalmiljø og registrer dette på endpolio.org.  
 

 Engasjer ditt lokalmiljø gjennom å arrangere minst ett møte for lokale ledere, 
organisasjoner og/eller Rotary-stipendiater med nettverksbygging som formål  
Rapporter dette i Rotary Club Central. 
 

 Etabler eller oppretthold et partnerskap med en eller flere bedrifter, offentlige 
etater eller frivillige organisasjoner, og samarbeid med dem om et prosjekt. 
Rapporter dette i Rotary Club Central 
 

 Arranger et seminar eller annet møte i ditt lokalmiljø om et aktuelt tema i lo-
kalmiljøet; - få frem din klubbs arbeid for at mennesker kan møtes og finne 
løsninger. 
Rapporter dette i Rotary Club Central 
 

 Få lokale media til å dekke et klubbprosjekt, arrangement eller en pengeinn-
samlingsaksjon. 
Rapporter dette i Rotary Showcase eller Rotary Club Central. 
 

http://www.rotary.org/brandcenter
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 Arbeid for fred og utvikle fremtidige ledere ved å sponse og arrangere minst en 
Rotary Youth Exchange student eller å sponse minst en deltaker til RYLA. 
Rapporter dette i Rotary Club Central 
 
 

5. Strategisk planlegging i Rotary  
Et av de grunnleggende prinsippene i Rotary er rotasjonsprinsippet. Dette innebærer 
at ledere på ulike nivå byttes ut hvert år. For bedre å sikre at arbeidet vårt er 
bærekraftig – gir varige resultater – innførte RI i 2010 strategisk planlegging som 
verktøy i organisasjonen; for RI, distrikter og klubber. Den strategiske planen rulleres 
hvert 3. år. 
 
Med strategi mener vi veivalg for å virkeliggjøre mål og fokusområder. Skal vi få 
varige resultater, må vi velge noen hovedretninger vi vil holde fast ved over tid.  
Planverket i en organisasjon må henge sammen. Det må være en «rød tråd» mellom 
RIs strategiske plan og tilsvarende planer på distrikt - og klubbnivå.  
Treårsplaner forutsetter at de som er tillitsvalgte på hvert nivå i organisasjonen 
samarbeider tett, både med sine forgjengere og med de som skal overta vervet i neste 
periode. 
 

5.1 Rotary Internationals strategiske plan 
Rotary International er et verdensomspennende nettverk av inspirerte mennesker 
som ønsker å bruke sitt engasjement og sin energi på å bedre folks livsvilkår, og bidra 
til en inkluderende og rettferdig samfunnsutvikling. RIs strategiske plan skal hjelpe 
oss til å jobbe langsiktig, og mot felles mål.  Hovedtrekkene i planen fra 2010 gjelder 
fortsatt, og omfatter tre prioriterte strategier og 14 konkrete mål. Disse er gjengitt 
nedenfor: 
 

5.1.1 Tre prioriterte strategier for innsats 
• Støtte og styrke de enkelte Rotaryklubbene  
• Fokusere på og øke den humanitære innsatsen 
• Styrke Rotarys profil og omdømme i befolkningen 

 

5.1.2  De konkrete målene 
Til hver av de tre prioriterte strategiene, knytter det seg konkrete mål av betydning 
også for den enkelte Rotaryklubb: 
 
 

5.1.2.1 Støtte og styrke klubbene 
• Støtte opp om innovasjon, kreativitet og fleksibilitet i klubbene 
• Oppmuntre klubbene til å delta i ulike serviceprosjekter 
• Oppmuntre til medlemskap preget av mangfold og forskjellighet 
• Styrke medlemsrekrutteringen og øke innsatsen for å beholde medlemmer 

(obs nye medlemmer) 
• Bidra til utvikling av ledere av en frivillig organisasjon som en Rotaryklubb er 
• Starte nye og dynamiske klubber 
• Oppmuntre til strategisk planlegging på klubb- og distriktsnivå 
•  
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5.1.2.2 Fokusere på og øke den humanitære innsatsen 
• Utrydde polio. Hver rotarianer bør slutte opp om kampanjen «End Polio 

Now!» 
• Øke bærekraftig service med hovedvekt på: 

 Service-programmer som kan engasjere nye generasjoner 
 TRFs 6 fokusområder for humanitær innsats 
 Økt kontakt og samarbeid med andre serviceorganisasjoner, så som Inner 

Wheel og Rotaract 
 Ta initiativ til nyttige og bærekraftige prosjekter, både lokalet og interna-

sjonalt 
 
 

5.1.2.3 Styrke Rotarys omdømme i befolkningen 
• Tydeliggjøre Rotaryhjulet og øvrige godkjente Rotarysymbol som positive 

merkevarer 
• Spre kunnskap om praktiske og vellykkede Rotary-prosjekter 
• Bidra til å øke bevissthet og oppslutning om Rotarys kjerneverdier 
• Fremheve yrkestjenesten 
• Spre kunnskap om Rotarys innsats for ungdom: 
 Utvekslingsprogrammene og stipend-ordningene 
 Lederutviklingsprogrammet RYLA 
 Rotarys støtte til Ungt entreprenørskap 
 Støtte til organisasjoner for og av ungdom som deler Rotarys verdigrunn-

lag, f. eks Rotaract 
    
 

5.1.2.4 RI/TRF - 6 fokusområder for den humanitære innsatsen 
• Fred og konfliktforebygging/-løsning 
• Sykdomsforebygging og behandling 
• Vann og sanitærforhold 
• Mødre- og barnehelse 
• Grunnutdanning og leseferdigheter 
• Økonomi- og samfunnsutvikling 

 
 
 
5.2 Strategisk plan for Distrikt 2305 - (2016-17 t.o.m 2018-2019) 

Distriktets strategiske plan skal gi retning og kontinuitet i arbeidet vårt, samtidig som 
den skal være åpen for nye utfordringer og signaler både fra klubbene og fra RI. 
Planen for 2012 -13 til 2015-16 ble rullert våren 2016. Etter samråd med klubbene, 
ønsker Ledergruppa i distriktet å fortsette med det vi er gode på. Opparbeidet 
kompetanse gjennom kunnskap og erfaringer skal vi ta vare på.  
I D 2305 har vi flere områder innen Rotarys virksomhet hvor det gjennom år er skapt 
gode resultater, både lokalt og internasjonalt. Vi ønsker å bygge videre på denne 
kompetansen og la den komme til nytte for alle Rotaryklubbene i distriktet vårt. 
Derfor er det viktig å systematisere og dele kunnskapen vår om de prosjektene 
klubbene nylig har gjennomført, som de er i gang med og som de planlegger.  
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5.3 Strategiske vegvalg - satsningsområder for Distrikt 2305 
Etter innspill og tilbakemeldinger fra klubbene, har ledergruppa valgt ut 4 
hovedstrategier for Distrikt 2305 i perioden 2017 –  2019: 
 

• Synliggjøre Rotarys innsats og forbedre Rotarys omdømme 
• Beholde og øke antall medlemmer 
• Få med flere yngre medlemmer i klubbene 
• Være med i prosjekter, lokale og internasjonale, - egne eller sammen med and-

re klubber  
 
Omdømmebygging og medlemsutvikling henger nøye sammen. Disse to strategiene 
påvirker hverandre gjensidig. Har Rotary et godt ord på seg i omgivelsene, vil det 
være lettere både å beholde og rekruttere medlemmer. Fornøyde medlemmer som 
finner det meningsfylt å være rotarianere og trives i klubbene sine, er de viktigste 
markedsførerne av Rotary. 
 
Kunnskap i befolkningen om hva Rotary utretter lokalt og internasjonalt, er en 
forutsetning for å skape et godt omdømme. «Rotary er hva Rotary gjør», heter det. Vi 
må derfor bli flinkere til å vise fram det vi gjør. Dette kan vi bidra til, bl.a. gjennom å 
rapportere våre aktiviteter på Rotarys online verktøy, Club Central og Rotary 
Showcase. Slik gir vi RI muligheter til å få oversikt over alt det gode vi gjør, og bidrar 
til at organisasjonen som helhet får større «muskler» i sin markedsføring overfor 
verden utenfor Rotary.  
 
Så er det fortsatt viktig å presentere aktivitetene våre på klubbens hjemmesider. Bruk 
og ajourhold av klubbens hjemmesider er i dag nødvendig for å nå ut med det vi gjør. 
Som enkeltmedlemmer bør vi også bli flinkere til å bære Rotarynåla daglig.  
 
Serviceprosjektene, lokale og internasjonale, er sentrale i Rotarys arbeid. Det er 
gjennom disse vi virkeliggjør mottoet «Service above Self». Engasjement i prosjekter 
er også viktige for klubbens indre liv. Klubber som jobber aktivt med prosjekter har 
ofte god rekruttering og stort engasjement i klubben. 
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5. HAR VI SOM DISTRIKT OG KLUBBER LEVERT PÅ  
    UTFORDRINGENE? 
 
Utfordringene fra RI President Ian Riseley fikk jeg bl.a. på Guvernørskolen i San 
Diego i januar 2017. 
Disse ble nedfelt i distriktets håndbok for 2017-18 som ble presentert på PETS i mars 
2017 for årets klubbpresidenter. Håndbøkene ble overlevert til distriktets klubber og 
lagt på hjemmesiden til Distriktet. 
Likeledes ble en del av innholdet gjentatt på de 2 styreseminarene som ble avholdt i 
regi av Distriktet. 
Foredraget mitt ved klubbesøkene var basert på RI-Presidentens mål for dette 
rotaryåret. Oppdraget for Distriktet og for klubbene fra vår RI-President burde derfor 
være ganske klare. 
 
Vurderingen av hva klubbene har oppnådd av målsettingene kommer gjennom 
statistikk og subjektive observasjoner.  
Etter at Club Central ble innført har våre klubber ligget helt i tet med å legge inn sine 
mål. Utfordringene er å få klubbene til å bruke de innlagte og vedtatte mål i sin 
daglige drift. Det gir ingen konsekvens for den enkelte klubb eller distrikt at ikke 
målene blir nådd., men det blir jo et paradoks dersom dette for klubbene bare er en 
lek med tall. 
Det er styret i en klubb som skal komme med forslag for mål og handlinger som 
klubbens medlemmer vedtar. 
Mye av disse resultatene er det den neste Guvernøren som kan måle og eventuelt få 
en forklaring på hvorfor målene ikke er nådd. Fra mine besøk i klubbene ble jeg 
oppdatert på forrige års mål og planer. Mitt inntrykk er at svært mange av 
målsettingene ble gjennomført, det være seg god og oversiktlig hjemmeside, lokale og 
internasjonale prosjekter, bidrag til The Rotary Foundation. Det som klubbene 
generelt er svake på er rekruttering av nye medlemmer. De klubbene som rekrutterer 
best har et godt fokus på dette over flere år. Den største utfordringen er at mange av 
våre klubber etter hvert har sin base på steder hvor grunnlaget for nye medlemmer er 
mindre enn hva det var tidligere. Mange klubber har en medlemsmasse som blir eldre 
for hvert år og som kanskje ikke har det samme fokus på hva som skal skje med 
klubben etter hvert. 
 
 
Det har ikke vært problematiske episoder mellom RI/D 2305/klubbene i året som har 
gått. 
 
 

Medlemsutvikling 
 
Det har vært en utfordring gjennom året å få en statistikk som en kan forholde seg til. 
Enten må vi følge RI sin statistikk eller Medlemsnett. Disse har vist forskjellige tall. 
I denne rapport har jeg valgt å forholde meg til RI. Denne viser en nedgang på 12 
medlemmer fra 1738  til 1726 pr.30.06.18 På bakgrunn av klubbenes målsetting om 
medlemsvekst er dette skuffende, men på bakgrunn av målsettingen i de øvrige 
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distrikter og resultat er dette allikevel ikke så dårlig. Vi er det distriktet som har hatt 
minst tilbakegang. Tallene i august 2018 viser en vekst på 9 medlemmer til i alt 1735. 
 

The Rotary Foundation 
 
Aktiviteten i gjennom året har vært svært høy både når det gjelder distriktet og 
klubbene. Mange klubber har bidratt med betydelige beløp både til TRF og til egne 
prosjekter.  
Årets bidrag fra vårt distrikt til Annual Giving er USD 68.148 og til Polio USD 11.134. 
I tillegg kommer USD 5.000 donert fra distriktet. 
Gjennomsnitt pr.medlem blir USD 45,71. Dette gir muligheter for en betydelig 
innsats når det gjelder nye prosjekter de kommende årene. Bill and Melinda Gates 
Foundation bidrar 2 til 1 når det gjelder våre bidrag til Polio. Dessuten matches vårt 
bidrag med 50% fra DDF – fondet. Dette betyr at vårt bidrag på 11.134 + 5000 gir 
USD 72.603 til bekjempelse av Polio. Dette er strålende og jeg er veldig fornøyd med 
givergleden fra hvert enkelt rotarymedlem selv om målsettingen på USD 100 pr. 
medlem ikke ble nådd. 
Vi leser fra årsrapporten til leder av TRF i Distriktet John Stennes at Molde topper 
innbetalingen med USD 129,88 og Ørskog med USD 99,11. Hjertelig takk til hvert 
enkelt medlem i disse klubbene. 
 
Distriktene har hatt 3 Global Grant prosjekter i inneværende år. 
 
1.Raufoss sammen med 5 samarbeidende klubber og en lokal klubb i Kenya har gitt 
store tanker til å  samle regnvann i under regntiden, som brukes i regnfattige 
perioder, ved 3 barneskoler. Det er også bygget Ecosan toaletter ved de samme skoler. 
Dette brukes også aktivt i skolene til opplæring i hygiene. 
Det var en stor glede for meg å kunne være med til Kenya å se ved selvsyn hva Rotary 
er med på å bygge. 
 
2.Hamar Vest sammen med samarbeidene klubber og Yerevan RK i Armenia har 
gjennomført et samfunnsprosjekt i grenseområdene mot Azerbaijan. 
 
3.Hareid har sammen med Guymri RK i Armenia gjennomført et prosjekt for et 
Mor/Barn sykehus i Guymri som dekker Shirak regionen. 
 
Distriktet er videre deltaker i et nytt prosjekt i Litauen. Gjøvik og Fræna har gått 
sammen med lokale klubber i et selvmord prosjekt. Det skal bli spennende å følge 
dette arbeidet videre. 
 
Barnehjem i Arequipa i Peru blir støttet med District Grant midler sammen med 
midler innsamlet fra klubber på Sunnmøre. 
 
Bygging av sanitæranlegg ved The David School i Sierra Leone har fått støtte gjennom 
District Grant midler sammen med innsamlede penger fra klubbene på Sunnmøre. 
 
Det er også gitt støtte til jenteskolen LAMS i Pakistan som Mesna og Lillehammer 
driver. Denne gang er det innkjøp og montering av solceller ved skolen som er 
prioritert. 
 
Jeg viser ellers til fyldig og god rapport fra John Stennes. 
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Ungdomsutveksling. 
 
D 2305 har vært et av de distriktene i Norge som har vært best på å ta imot 
utvekslingsstudenter gjennom flere år. Dette året har vi sendt ut 5 studenter og har 
hatt 7 studenter i Norge. Dette er en nedgang fra årene før, men leder Anja Michaelis 
tror dette vil ta seg opp igjen. Vi sender ut 8 studenter neste år og tar imot like 
mange.  Det er å håpe at flere klubber kan se muligheter for å ta imot studenter da 
dette er noe av det viktigste vi driver med innen rotary. 
 
 

Ryla 
 
Distriktet har arrangert 2 Ryla-seminarer dette rotaryåret. Et i Ulsteinsvik for 
klubbene på Møre og et i Gjøvik for klubbene i Hedmark/Oppland med til sammen 
49 deltakere. 
RYLA er en fantastisk mulighet for klubbene til å møte ungdom og vise i praksis hva 
vi gjør og hva vi står for. Mange klubber benytter nettopp denne anledning til å nå 
ungdom i sitt nærmiljø. Det er stadig de samme klubbene som rekrutterer deltakere 
til RYLA. Jeg håper at de fleste klubber kan finne fram til egnede deltakere i årene 
som kommer. 
 
 

Kommunikasjon 
 
Forholdet til kommunikasjon i Rotary har fått en langt større plass i RI, Distriktene 
og i klubbene etter hvert.  
 
Det er etter hvert sterkere fokus på å legge forholdene til rette for å kunne lage bedre 
og mer oversiktlige hjemmesider, og det er etter hvert produsert et verktøy som gjør 
det mulig for distrikt og klubb,  å vise bl.a. hva vi består av, hva vi står for, hva vi 
driver med m.m. 
 
Ved mine besøk i klubbene, tok jeg spesielt opp den enkelte klubbs hjemmeside. 
Mange klubber har svært attraktive og gode hjemmesider takket være at noen 
medlemmer har en spesiell interesse av å produsere disse, mens mange klubber har 
større utfordringer med å komme i gang. 
Jeg håper etter hvert at alle klubber i distriktet kan produsere innbydende og 
attraktive sider for bruk til sine medlemmer, men også for å bli mer interessante for 
omverdenen rundt oss. Dette kan forhåpentligvis være med på å lette 
rekrutteringsarbeidet. 
 
 
I tillegg til våre hjemmesider er det mange klubber og medlemmer som også 
engasjerer seg sterkt når det gjelder å ta i bruk Facebook. 
 
En stor takk til Kari Løken for vel utført arbeide med opplæring/kommunikasjon/PR 
og som webredaktør. 
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Guvernøren. 
 
Etter gjennomføring av rotaryåret er det mye av RI-Presidentens mål som er 
oppnådd, men det er også mange målsettinger som ikke er nådd. 
Rotary er tilstede i over 200 land med stor grad av forskjellige forutsetninger. 
Medlemsmassen er forskjellig og interessen fra det enkelte medlem for å være 
medlem i en lokal rotaryklubb, er også forskjellig. 
I Norge er vi mer like med europeiske klubber, og jeg sitter igjen med et inntrykk 
etter besøk i klubbene med en følelse av at rotaryidealet er tilsted for de fleste. 
Klubbene gjør så godt de kan med å oppfylle RI-Presidentens mål. 
 
 
 
 
 
 
 

6. ÅRET SOM DISTRIKTSGUVERNØR, DISTRIKTET, AG’ER 
OG KOMITEER 
 
Året som distriktsguvernør 
 
Å bli valgt som distriktsguvernør, var for meg en stor ære. Jeg fikk en god  forståelse 
av hva jobben gikk ut på og hva man forventet av meg, gjennom deltakelse på Rotary 
International Convention året før tiltredelse. Ellers foregår guvernøropplæringen  
også i egen organisasjon ved at DGN blir medlem av ledergruppa fra den dato han er 
nominert. 
 
I tillegg er det en obligatorisk opplæring som skal gjennomføres. Guvernørens 
ledsager ansees som en viktig ressurs i Rotary og deltar også i opplæringen, som 
partner. 
 
Den obligatoriske opplæring for Anne Marie og meg besto av: 
 

 Nasjonal GETS (Governor Elect Traning Seminar) I regi av NORFO. Det var 1.-
3. april 2016 på Gardermoen. Samlingen ga grunnopplæring og formalisering 
av samarbeid med de øvrige guvernørene i Norge 

 

 Sone GETS i regi av sone 16 og 17 ble arrangert 5-6. oktober 2016 på Arlanda. 
Samlingen ga kunnskap og grunnlag for forståelsen av Rotary International og 
arbeidet som utføres i alle ledd av organisasjonen og samlet ca. 30 innkom-
mende distriktsguvernører. 
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 IA(International Assembley) i regi av RI 15.-20. januar 2017 i San Diego, Cali-

fornia under ledelse av innkommende RI-president Ian H S Riseley. Her møt-
tes  535 innkommende guvernører. Motto og logo for året 2017-2018 ble lan-
sert: «Rotary: Making a Difference». Mye av kunnskapen mottatt på IA, ble 
lagt inn i Håndboken og presentert på PETS. 

 
All opplæring ble håndtert på en meget profesjonell måte med skriftlig materiell og 
foredrag. Det administrative apparat som RI har, er en god støttespiller når spørsmål 
melder seg. 
 
Midtvegssamling for styret og AG’er ble avholdt på Dombås 27. januar 2018.  
Der ble status og utfordringer for klubbene i distriktet med bakgrunn i klubb-
besøkene gjennomgått. Det meste er veldig bra i de fleste klubber, men 
medlemsutviklingen så langt var litt dyster med medlemsnedgang i mange klubber. 
Mange klubber har utfordringer med et medlemstall under 20. 
Samarbeidet mellom DG og AG-ene ble diskutert sammen med DG’s oppdrag til AG-
ene i 2.halvår. Det er viktig at AG-ene jobber tett opp mot sine klubber gjennom hele 
rotaryåret med bl.a. å følge opp klubbenes mål og få disse registrert i Club Central. 
 
Det har vært avholdt 2 distriktsrådsmøter i tilknytning til Distriktskonferansen og 
midtvegssamlingen på Dombås. Her ble det av DGE Arvid Blindheim vektlagt 
involvering, engasjement og medvirkning. District Team Training Seminar ble lagt 
opp som teamwork, hvor strategien var å følge RI-presidentens målsettinger, via 
Distriktets og ut i klubbene. 
 
 
Opplæring av innkommende presidenter foregår i flere trinn. Første møte mellom 
innkommende guvernør (DGE) og innkommende presidenter (PE) var på PETS som 
ble avholdt på Dombås 25.-26. mars 2017. 
Noe av formålet med PETS er å bli kjent med hverandre. De fikk opplæring i sentrale 
rotaryområder og ideer, tips og verktøy som bakgrunn for enkel og effektiv drift av 
klubbene. Det ble dessuten satt av tid til å diskutere problemstillinger innenfor hvert 
AG-område. Et viktig punkt var avklaring av mål for klubbene og distriktet. Målene 
skulle legges inn digitalt i Rotary Club Central, og det ble et sentralt punkt i 
opplæringen på PETS. 
 
Distriktet har gjennomført 2 styreseminar for sentrale medlemmer av klubbene. Et i 
Ålesund 29.april 2017 og et i Hamar 6.mai 2017. Her ble RI-Presidentens tema for 
året presentert sammen med klubbstyrets rolle og funksjon. Deretter var det 
parallelle sesjoner for de enkelte deltakerroller. 
 
 
 
 
Etter gjennomføring av guvernøråret med besøk i alle distriktets klubber sammen 
med jubileer og besøk i andre distrikter, må jeg si det har vært et helt fantastisk år. 
Det har vært positive opplevelser nesten hver dag gjennom hele perioden. 
Besøkene i klubbene er så givende at det oppveier for alt arbeid med forberedelser, 
reising og rapportering. Å møte den interesse for Rotary hos den enkelte klubb og hos 
det enkelte medlem, gjør meg stolt som RI-presidentens representant. 
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Det er klart at klubbene er svært forskjellige fra by og land, små og store, men mitt 
inntrykk er at de fleste har et veldig positivt syn på rotarys målsettinger. 
Det er helt nødvendig for å gjøre en jobb som guvernør, å ha et godt administrativt 
apparat sammen med seg. Det være seg en ledergruppe, sekretær, kasserer og 
distriktstrener som kan bistå og legge forholdene til rette ved alle møter og 
klubbesøk. 
AG-ene deltok stort sett på alle klubbesøkene og det satte jeg stor pris på. 
 
 
Anne Marie og jeg har deltatt på Distriktskonferansen i D 2275 i Stjørdal og 
Distriktskonferansen i D1380 i Ny Karleby i Finnland 
 
 
Distriktskonferansen og årsmøte 22.-24.september 2017 for D 2305 
 
Konferansen ble avholdt på Hafjell Quality Hotel med tema «Mot en bedre verden-?  
Antall deltakere var ca. 180, noe jeg er svært fornøyd med. Foredragsholderne vinklet 
sine foredrag på en veldig god og spennende måte, og tilbakemeldingene fra 
deltakerne var meget positive. 
Det var fine og informative bidrag fra mange klubber i Vennskapets Hus. 
Ledsagerturen til Ringebu Stavkirke og Ringebu Prestegård hadde samlet mange 
deltakere som fikk en guidet tur i strålende solskinn. 
Representant for RI-presidenten var Anton Koncnik med sin ektefelle Marjeta, fra 
Slovenia ,DG Kjell Øvergaard  fra Distrikt 1380 fra Finland  med sin ektefelle Marice  
og DG Toralf Pedersen og Berit fra D 2375 var tilstede under hele konferansen 
Ringebu Rotary Klubb sto som teknisk arrangør for konferansen og gjennomførte den 
på en veldig imponerende måte. 
 
Årsmøte ble gjennomført på søndag med bl.a. presentasjon av årsmelding og 
regnskap for rotaryåret 2016-17. 
 
Under konferansen ble Ragnar Enger og Gunnar Kvalsund tildelt Paul Harris Fellow 
for vel utført arbeide gjennom flere år for Distrikt 2305. 
 
 

 
Assisterende Guvernører 
 
Jeg viser til organisasjonskartet hvor Roald Fiksdal står oppført under Romsdal. I 
forbindelse med at Roald har blitt MDYEO i Norfo, har Kåre Vågsether tatt over som 
AG. Etter Coen Hendriks har Finn Egil Sandmo tatt over som AG for Hedmark Øst. 
 
AG-rollen er i RI sammenheng stadig under utvikling. Den har etter hvert fått en mer 
fremtredende rolle som distriktsguvernørens forlengede arm mot klubbene. 
Jeg viser her til den enkeltes rapport: 
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AG område Hedmark vest 
Oppsummering for Rotaryåret 2017-18 
Det er avholdt  4 møter i Presidentforum dette året. Ett på Distriktskonferansen på 
Øyer/Hafjell, ett i forkant av midtveissamlingen i januar 2018, ett i forbindelse med 
PETS i mars og ett avsluttende Presidentforum 7. mai med sittende og innkommende 
presidenter. 
Tre av klubbene har hatt mye sykdom og/eller andre utfordringer i styret som til 
sammen har gjort året ekstra krevende for klubbledelsen. Men utfordringene er løst 
på beste måte ved at tidligere og innkommende presidenter har stilt opp og sørget for 
at klubbene likevel har kommet seg fint gjennom alle planer og aktiviteter. 
Ottestad og Hamar vest har hatt utvekslingsstudenter som egentlig tilhørte forrige 
Rotaryår, men fordi de var fra Australia har siste halvåret deres her gått fram til 
januar 2018. Ottestad tok imot en ny student, igjen fra Australia, i januar 2018, som 
blir ut dette kalenderåret. Moelv og Løten RK sender ut en student i kommende år. 
Moelv arrangerte ambassadørsamling i april. De øvrige klubbene i Hedmark vest vil 
prioritere andre oppgaver i kommende Rotaryår. Det er svært interessant at en klubb 
som Stange, som tidligere har hatt mange utvekslingsstudenter, nå alternativt velger 
å støtte innvandrere i form av å stille som flyktningeguider i kommunen.  
Igangsatte prosjekter, lokale og internasjonale, fortsetter, og stemningen i klubbene 
er god. Samtlige klubber tar aktive grep for å bli mer synlige i lokalmiljøet, gjennom 
deltakelse og samarbeid i kommunale aktiviteter og/eller omtale i lokalpressen. 
Medlemsutviklingen viser stabilitet og for noen en liten økning i antall medlemmer, 
og det arbeides med å rekruttere flere nye. 
Stange Rotaryklubb rundet 50 år i februar 2018, noe som ble markert i juni med fest 
for medlemmer med ledsagere og inviterte gjester. 
 
Ref. AG Hilde W. 

 
 
  
 
 
 
     

ÅRSRAPPORT  2017/2018 FOR NORDRE SUNNMØRE  FRA AG 
HARALD ARNT TRONSTAD 

 

AALESUND ROTARY KLUBB 
AG deltok sammen med Wictor Sandvold på Guvernørbesøket hos Aalesund RK den 
30/8-17. 
Aalesund Rotaryklubb’s avholdt sitt julearrangemnet i Ålesund Kirke den 18 12 2017 
Aalesund RK hadde invitert alle klubbene i Nordre Sunnmøre til dette 
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arrangementet. Vi var ca 30 personer tilstede. Prost i Ålesund, Svend Klemmetsby 
ledet det hele. Han holdt et godt innlegg om julen i et langt, svært langt perspektiv. 
Meget godt innlegg. Vi hadde både solosang, og allsang. Til slutt samlet vi oss alle 
rundt lysgloben, hvor prosten’s velsignelse ble oss alle til del. Godt arrangement. 
Føler at klubben arbeider godt. Har ikke helt nådd måltallet om nye medlemmer, 
men det arbeides med saken. 
Aalesund Rotary Klubb er pådriver og arrangør av RYLA på vestsiden av fjellene. 
Dette er noe det har arbeidet med over år. 
Deltar både i lokale og internasjonale prosjekt.  Klubben har langsiktig plan de 
arbeider etter.  
Klubben hadde deltagere på RYLA. 
Kan ikke se at klubben har innmeldt noe mål om innbetaling til TRF. 
Klubben har gode program og aktiviteter på sine møter. 
 
 

AALESUND ØST ROTARY KLUBB 
AG deltok sammen med Wictor Sandvold på Guvernørbesøket hos Aalesund Øst 
Rotary Klubb  den 30/8 2017. 
AG var invitert til Aalesund Øst RK sitt sosiale arrangement den 24 01 2018. Dette 
var klubbens årlige Rakfiskarrangement. Det var allsang og god mat. Et godt 
arrangement for å sveise klubben sammen. Ca 30 deltagere. 
Onsdag 21/2 2018 inviterte Aalesund Øst RK klubbene i Nordre Sunnmøre til 
fellesmøte. Tema var nye Ålesund Kommune. Rådmann Astrid Eidsvik i den nye 
kommunen holdt et godt og engasjerende foredrag. Ca 45 personer deltok. Tatt i 
betraktning av at dette var i uken med vinterferie, føler jeg det var et rimelig godt 
oppmøte. 

 
Aalesund Øst Rotary Klubb  v/President Kristin Wangensteen har lagt ned et 
betydelig arbeid med «filmprosjektet». Et prosjekt hvor elever fra videregående 
skoler i Nordre Sunnmøre ble invitert til å lage en promoteringsfilm om Rotary, 
beregnet på markedsføring på sosiale medier. Klubben la ned et betydelig arbeid i 
denne sammenheng. Prosjektet ble avsluttet med godt resultat våren 2018. 
Klubben arbeider med å nå sitt måltall på antall medlemmer. 
Klubben hadde deltagere på RYLA. 
Er deltager både i lokale og internasjonale prosjekt. 
Klubben har noe igjen for å nå sitt måltall på innbetaling til TRF. 
God aktivitet på Internett. 
Klubben har gode program og aktiviteter på sine møter. 
AG hadde gleden av å holde foredrag om Slektsforskning  den 4.april. 
 
 

SULA ROTARY KLUBB 
AG deltok sammen med Wictor Sandvold på Guvernørbesøket hos  Sula Rotary Klubb  
høsten 2017. 
Klubben sliter med medlemsrekruteringen, og er nå nede på et kritisk nivå.  Klubben 
arbeider med saken og har fått nye medlemmer. 
Klubben er meget aktiv med å arrangere  åpne møter, også i samarbeid med andre. 
Eks. Seniorfestivalen. Det har vært meget godt oppmøte, men dessverre har ikke 
dette i like stor grad bidratt  til mange nye medlemmer. 
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Klubben  rundet nylig 50 år, og dette ble markert med stor festivistas i månedsskiftet 
mai/juni. 
Det er å nevne at klubben er den eneste i distrikt 2305 som har nådd måltallet om 
100 USD  til TRF. 
God aktivitet i lokale prosjekt. 
God aktivitet på Facebook  og på Internett. 
Selv om klubben er liten, blir den nye AG for de 3 neste årene hentet fra Sula Rotary 
Klubb,  Ingrid Amalie Hagen. 
 
 

BRATTVÅG ROTARY KLUBB 
AG deltok sammen med Wictor Sandvold på Guvernørbesøket hos Brattvåg RK den 
29/8 20017. 
20. oktober var AG invitert som gjest til Brattvåg RK sin høstfest. Her var det meget 
godt oppmøte, godt program,  ikke minst meget god mat. Brattvåg RK er en godt 
sammensveiset klubb noe dette arrangementet viste til fulle. 
AG var den 15/8-17 invitert til Brattvåg Rotaryklubb's sosiale arrangement i 
Tennfjord. Ca 20 var tilstede. God stemning blandt medlemmene. Godt arrangement. 
Brattvåg RK  er like ved å nå sitt måltall om nye medlemmer.  De arbeider med saken. 
Brattvåg RK  driver et utstrakt  dugnadsarbeid i sitt lokalsamfunn. 
Klubben hadde deltagere på RYLA. 
Klubben har et stykke igjen før det har nådd sitt mål om innbetalt til TRF. 
Brattvåg RK er en stor klubb, og etter AG’s mening driver de godt. 
God aktivitet på Facebook. 
 

ØRSKOG ROTARY KLUBB 
 
AG deltok sammen med Wictor Sandvold på Guvernørbesøket hos Ørskog RK den 
29/8-17.  
Ørskog RK arrangerte fellesmøte for klubbene på Nordre Sunnmøre den 26/2-18. 
Møtestedet var Fjellstova på Ørskogfjellet som også drives av presidenten av Ørskog 
RK Harry Klein Hulse. Tema for møtet var lokal mat og drikke. Fylkesmannen i Møre 
og Romsdal Lodve Solholm åpnet møte med et foredrag om kortreist mat i Møre og 
Romsdal, og orienterte om prosjekt som fylkesmannen støtter økonomisk. 
Forsamlingen fikk deretter servert 8 forskjellige retter med mat og drikke fra Møre og 
Romsdal. Ca 90 personer var tilstede. Jeg vil karaktrisere dette som ett av de mest 
vellykkede fellesmøter jeg har deltatt på. All honnør til Ørskog RK for arrangementet. 
Ørskog RK er en liten klubb, og de arbeider målrettet på å rekruttere nye medlemmer 
til klubben. 
Det må nevnes at klubben  arrangerte både et lotteri og en fjellmarsj til inntakt for 
Polio Plus.  Jeg tror ikke det er andre klubber som er så engasjert i å arbeide for 
Rotary’s Polioprogram. 
Klubben er deltager både i lokale og internasjonale prosjekt.  De er flinke med å bli 
synlig i media. 
Klubben bruker fra tid til annen både Facebook og egen internettside. 
Klubben ligger langt over sitt mål om innbetaling til TRF. 
Klubben har eget møtelokale, og medlemmene legger ned en betydelig 
dugnadsinnsats  på  «Gamlebanken». 
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GISKE ROTARY KLUBB 
 
AG deltok sammen med Wictor Sandvold på Guvernørbesøket hos Giske Rotary 
Klubb  høsten 2017. 
 
9. november samlet Giske Rotaryklubb medlemmer fra rotaryklubbene i Brattvåg, 
Sula, Ørskog, Spjelkavik, Ålesund og Ålesund Øst til fellesmøte på den nye 
barneskolen på Valderøy. På dagsorden stod «Den moderne skolen» og vi fikk vite 
mer om bruken av både droner og roboter i undervisningen. Det var utrolig 
spennende å høre og se rektor Terje Austnes og elever fra 6. klasse presentere 
hvordan skolen benyttet moderne undervisningsmetoder for å fremme effektiv 
læring! Ved denne barneskolen har alle elever hver sin IPad som benyttes til alle 
typer læring. Lekser blir gjort og innlevert via IPad, og tilbakemelding får den enkelte 
elev muntlig fra læreren via lydfiler. Her er moderne teknologi virkelig tatt i bruk for 
å gjøre skoledagen både effektiv og kjekk. Ca 60 Rotaryanere deltok. 
Giske RK har nådd sitt mål om antall medlemmer i inneværende Rotaryår. 
Klubben har en jobb å gjøre for å nå sitt mål om innbetaling til TRF. 
Klubben hadde 1 deltager på RYLA. 
Klubben  bruker fra tid til annen  både  Facebook og Internett. 
Klubben er aktiv  både i lokale prosjekt og deltagelse in internasjonale prosjekt. 
Klubben har gode og varierte  møteprogram. 
Klubben har betydelige ressurser  og noen disse er medlemmer i 
distriktsorganisasjonen. 
 
 
 
 

SPJELKAVIK ROTARY KLUBB 
AG deltok sammen med Wictor Sandvold på Guvernørbesøket hos Spjelkavik Rotary 
Klubb  høsten 2017. 
Dette  er AG egen klubb, og det er derfor ikke notert spesielle møter AG har vært 
deltager på. 
Klubben er deltager i lokale prosjekt såvel som internasjonalt. 
Klubben hadde 2 deltagere på RYLA. 
Dette året har Spjelkavik RK sendt en ungdom til USA, og følgelig har klubben hatt en 
amerikansk student hos seg   siden august 2017. 
Klubben er aktiv på Facebook. 
Klubben har nådd sitt mål om antall medlemmer. 
Klubben har noe igjen før de har nådd sine mål med  innbetaling til TRF. 
Klubben har gode møter, med   både foredrag og bedriftsbesøk, så vel som sosiale 
arrangement.   
Klubben sliter med lav deltagelse på sine ordinære møter. 
 

 
 

 

 
 



23 
ROTARY DISTRIKT 2305 - ÅRSMELDING FOR ROTARYÅRET 2017-2018 

Årsrapport 2017 – 2018 for AG-område Romsdal 
 

Jeg startet som AG høsten 2017 og har fram til nå samtidig vært president i Molde 
Rotaryklubb. Det har vært avholdt 3 møter i presidentforum Romsdal i perioden. 2 av 
disse på Aker stadion i Molde og 1 under PETS på Dombås i mars. Siste 
presidentforum i mai var med både sittende og innkommende presidenter. 
Fra aktiviteten i klubbene vil jeg nevne: 
Molde Rotaryklubb 

 01.07.17 ble Molde Rotaryklubb og Molde Øst Rotaryklubb slått sammen til en 

klubb med navnet Molde Rotaryklubb. Fusjonen har gått fint og smertefritt og 

vi mistet veldig få medlemmer i overgangen. 

 Møtested: Aker stadion, Panorama Lounge 

 Antall medlemmer: 63 hvorav 2 nye  /usikker på hvor mange i avgang pga 

sammanslåingen 

 Vi har avholdt 32 medlemsmøter med et godt og variert program. 3 av disse 

har vært bedriftsbesøk. Oppmøteprosent noe lavere enn ønsket. Jevnt over er 

vi mellom 25 og 30 medlemmer på møtene (av totalt vel 60 medlemmer). I til-

legg har vi hatt 3 sosiale tilstelninger, inkludert tilstelning ved presidentskifte.  

 En ny stor gapahuk er oppført på Skaret skisenter. Molde Rotaryklubb har or-

ganisert hele prosjektet og det er innhentet betydelig sponsormidler og lagt 

ned mange dugnadstimer. Totalkostnad ca 150 000. Overlevering skjer høsten 

2018. 

 Også i år organisert Frelsesarmeens julegryte i Molde sentrum og deltatt aktivt 

i dugnad på Romsdalsmuseet og i sansehagen ved Bergmo eldresenter. 

 Klubben hadde med 2 deltakere på RYLA i fjor høst. 

 
Vestnes Rotaryklubb 

 Møtested: Vestnes Fjordholtell. Godt oppmøte 

 5 nye medlemmer i klubben – 1 (kanskje 2 i avgang) 

 Feiret 40-årsjubileum med 45 gjester den 10.03. 

 Under jubileet ble det utdelt 3 PHR til klubbens chartermedlemmer. 

 Godt og interessant program gjennom året inkl. bedriftsbesøk i Vestnes 

 Pr- og infoarbeid: Komiteen fungert mindre bra pga sykdom, delvis oppveid 

med godt arbeid fra presidenten og Cico (Tove som gjør en formidabel ionn-

sats) 

 5 dugnader rettet mot integrasjonsprosjekter for nye landsmenn. Poliomarsjen 

gjennomført. 

 2 medlemmer har vært i Brasil for å vurdere viderføring/restarting av et mu-

sikkprosjekt. Konklusjon foreligger ikke ennå. 



24 
ROTARY DISTRIKT 2305 - ÅRSMELDING FOR ROTARYÅRET 2017-2018 

 Mange aktive medlemmer i sentrale roller: Anja i ungdomsarbeid for distriktet 

og Roald på landsbasis. Har også tatt imot ungdommer for kortere besøk. Ar-

vid som påtroppende president og Roald Fiksdal som president for året 2020-

2021 

 TRF: Har levert iht. målsetting om $ 1 200 

 
 
Fræna Rotaryklubb 

 Møtested: Romsdalsbanken 

 32 ordinære klubbmøter, hvorav 4 er bedriftsbesøk 

 Oppmøte: Mellom 7 og 16 medlemmer 

 I tillegg sosiale aktiviteter og dugnader 

 Oppgir ikke hvordan utviklingen i medlemsmassen har vært. 

 Skriver heller ikke noe om aktivitet ellers. 

 
 
Midsund Rotaryklubb 

 Møtested: Midsund Marina 

 Både klubbens valgte president og hans erstatter ble rammet av alvorlig syk-

dom. Klubben har derfor slitt noe med korrespondanse, men innkommende 

president (nå president) Arnstein Midsund har tatt ansvar 

 35 ordinære klubbmøter, hvorav 3 bedriftsbesøk.  

 I tillegg sosiale aktiviteter og dugnader vedlikehold naturstier og strandryd-

ding 

 Er nå nede i 15 medlemmer som vel begynner å bli kritisk. Har medlemsver-

ving på agendaen 

 

 
Årsrapport Oppland Øst 2017-2018 
 

Jeg konkluderer med at dette har vært ett godt Rotary år for Oppland Øst. Klubbene i 
Oppland øst er forskjellige, men alle har på sin måte og med sin fokus hatt framgang i 
året som er gått. Forskjelligheten har gjennom de siste tre årene gitt grunnlag for å ta 
fram å dyrke «beste praksis» mellom klubbene. 
Felles for alle klubbene er at alle nå er oppegående med 3 års plan, har gode 
hjemmesider og 4 av klubbene har også etablert facebook side.  Club central blir mer 
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og mer brukt og alle klubber hadde definerte mål ved start av rotary året. Mange har i 
løpet av juni også rapportert resultater. Det gjenstår litt på dette området. 
Det har vært jobbet godt med medlemsutvikling , og med de medlemsopptakene som 
skal skje i juni, vet jeg at ingen klubb har redusert medlemstallet og i sum vil Oppland 
øst realisere en medlems framgang fra 274 til 281.  
Samarbeidet mellom klubbene på Lillehammer; som tidligere vært godt, har både når 
det gjelder programmer, intercitymøter og prosjekter hatt godt samarbeid. 
Internasjonal fest og LAMS er gode eksempler. 
Det nye er at klubbene i Gjøvik – Toten nå har fått opp dampen med samarbeid. 
Programsamarbeid og intercity møter har florert. Ett større felles arrangement med 
humanitært formål ble også utarbeidet og lansert. Dessverre ble oppslutningen for lav 
til arrangementet ble gjennomført. Men klubbene har fått blod på tann og vil prøve 
igjen. 
Alle klubbene har lokale prosjekter med dugnader og støtte til lokale aktiviteter. Noen 
eksempler er Ringebu med pilegrimsleden, Raufoss med fugleparken, Gjøvik og 
Hunn Gjøvik dugnad på Eiktunet og vakter ved Frelsesarmeens julegryte. Hunn 
Gjøvik har i tillegg sitt meget populære vannjoggingsprosjekt for pensjonister. Mesna 
/Lillehammer er godt i gang prosjekt «hverdagsintegrering». Det er også initiativ på 
dette feltet i de andre klubbene, men i begrenset omfang. 
På Internasjonale prosjekter er det Raufoss og Mesna/Lillehammer som har vært 
toneangivende. Raufoss har nettopp avsluttet sitt andre vannprosjekter i Kenya er, 
men det ryktes at det på gang initiativ til å få til et tredje prosjekt. 
Mesna/Lillehammer har over lang tid hatt prosjektet med pikeskolen i India LAMS. 
Dette prosjektet vil fortsette med å ta for seg nye forbedringer til skolen. Av 
forskjellige grunner ser det ut til at TRF støtte til prosjektet er en utfordring. 
Gjøvik begynner, som ett resultat av sitt vennskapsklubb samarbeid med Anyksciai i 
Litauen, å komme etter med internasjonale prosjekt. Flere lokale prosjekter i 
Anyksciai er allerede støttet i samarbeid med den lokale klubben. Det nye prosjektet, 
som nettopp er godkjent, er ett global grant prosjekt over tre år. Formålet med 
prosjektet er selvmordsforebygging i Litauen. Initiativ til dette prosjektet er fra 
distrikt 1462 i Litauen  og det har vært aktiv støtte til prosjektet fra distrikt 2305 . 
Tyngdepunktet av internasjonal komite er landet hos Gjøvik RK . Samtidig er 
vennskapsklubben i Anyksciai  representert i nasjonal komite. 
Det må også nevnes at Hunn Gjøvik RK gjør en stor jobb med å legge opp å arrangere 
RYLA i innlandet. I år var det stor oppslutning om lederkurset og gode 
tilbakemeldinger fra deltakerne. 
Ringebu fortsetter sin tradisjon med ungdomsutveksling og er i Oppland Øst den 
klart beste klubben på denne aktiviteten. På siste presidentforum var det stor 
interesse fra de andre klubbene til å lære av «beste praksis» 
Gjøvik 14.06.18  
Georg B. Jenssen 
 
 
 
 

Årsrapport Søre Sunnmøre AG område. 
 

Presidentforum/oppsumeringsmøte for rotaryåret 2017/2018 den 23. mai i Volda, 
samla både noverande og innkomande presidentar. 
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På guvernørbesøket i haust la alle klubbane fram sine mål og planar for rotaryåret og 
desse målsettingane vart no gått igjennom. Aktiviteten i klubbane har vore stor og dei 
fleste mål er nådde. 
Internasjonale prosjekt: 
Mama Clara i Peru.( Hareid) Distrikt Grant prosjekt som vert ferdig i dette rotaryåret. 
Fleire klubbar i AG området har støtta dette prosjektet.  
Mother and Child Hospital i Armenia. (Hareid) Global Grant prosjekt som er ferdig 
dette rotaryåret.  
Sanitæranlegg på The David School. (Volda) Distrikt Grant prosjekt som vert ferdig i 
dette rotaryåret. Alle klubbane i AG området og også klubbar utanfor området støtta 
dette fellesprosjktet. 
Detaljane rundt prosjekta og støtta til Anual Fund og End Polio vil kome fram i 
Distrikt 2305 sin TRF komite sin rapport. 
NORFO støtta hausten 2017  Stipend prosjektet til utdanning av lærarar ved The 
David School med Kr.15.000. 
The David School feirar 10 års jubileum i år og eit enstemmig presidentforum gjekk 
in for at vi søker Distrikt 2305 og NORFO om støtte til eit fond til vidareutdanning av 
elevar som er ferdig med ungdomsskulen. Guvernøren har no meldt tilbake at 
Distriktet støttar fondet med Kr.20.000. 
 
 
Volda 15.06.2018 
AG Kjell Høydal 
 
 
 
Det er en glede for meg som distriktsguvernør å takke hver enkelt AG for den støtte 
og hjelp  de har gitt meg personlig og for det ansvaret de har tatt for stadig å være 
med på å utvikle sine respektive klubber innen sitt AG-område. 
 
 

Ungdomsutvekslingen 
 
D 2305 har vært et av de distriktene i Norge som har vært best på å ta imot 
utvekslingsstudenter gjennom flere år. Dette året har vi sendt ut 5 studenter og har 
hatt 7 studenter i Norge. Dette er en nedgang fra årene før men leder Anja Michaelis 
tror dette vil ta seg opp igjen. Det er klubbene Hamar Vest, Ottestad,Mesna, Volda, 
Ringebu og Spjelkavik som har vært vertsklubber dette rotaryåret. Vi sender neste år 
ut 8 studenter  og tar imot like mange.  Det er å håpe at flere klubber kan se 
muligheter for å ta imot studenter da dette er noe av det viktigste vi innen rotary 
driver med. 
 
Sammen med Anja har medspillerne vært Unni Listerd, Bente Akre, Sissel Skyltbekk 
og Jan Petter Torgersrud. 
Denne gruppa har i flere år tatt ansvaret for å markedsføre ungdomsutvekslingen 
overfor distriktets klubber, avklare og intervjue søkere og godkjenne klubber og 
vertsfamilier. 
 
Jeg har både som guvernør, medlem i distriktsrådet og i egen klubb over flere år sett 
hvilken jobb det er å ha ansvaret for en student. Jeg er ikke sikker på at RI vet å sette 
pris på hva den enkelte klubb bidrar med økonomisk og arbeidsmessig for at den 
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enkelte student skal få et godt og lærerikt år og ikke minst hvilken god ambassadør 
hver enkelt student er for Rotary. 
 
Jeg takker hver enkelt medlem av komiteen og den enkelte klubb for at dere har stilt 
opp for studentene i inneværende år. 
 
 
 

Medlemskapsutvikling 
 
Resultatet i år viser en nedgang i medlemsmassen på 12 medlemmer. 
Resultatene er varierende i de ulike AG-områdene og i klubbene. Relativt 
sett er resultatet godt både i forhold til landet og i sone 16.  
Vi har hatt en utfordring i at det er uoverensstemmelse mellom 
medlemstall registrert på RI og på Medlemsnett. 
Medlemstallet pr. 1.juli 2017 var 1738 og pr. 30.juni 2018 1726. 
 
Jeg viser status medlemsutvikling i Norge pr. 1 juli 2018 
D 2250 minus 74 
D 2260 minus 61 
D 2290 minus 18 
D 2305 minus 12 
D 2310 minus 62. 
Dette viser at hele landet strever med medlemsveksten og at D 2305 tross 
alt er det distriktet som mistet minst medlemmer. 
 
Imidlertid er dette en dyster statistikk for svært mange rotaryklubber og 
det er nødvendig med et helt annet fokus på medlemsverving dersom vi 
fortsatt ønsker at våre klubber skal bestå i fremtiden. 
På tross av RI-Presidentens mål og mine anmodninger ved klubbesøkene 
viser dette at vi har store utfordringer fremover. 
Jeg vil fremheve følgende klubber som har medlemsvekst: 
Vestnes har økt med 4 medlemmer til i alt 31 (14.8%), Tynset med 3 til 24 
(14.2%) og Raufoss med 3 til 30 (11%) 
 
Leder for distriktets medlemsskapsutvikling har vært Per Arne 
Davidsson og jeg takker han for det arbeide han har nedlagt i året som 
har gått. 
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The Rotary Foundation (TRF) 
 
Aktiviteten for 2017 – 2018 har vært svært høy. Dette både når det gjelder 
innbetalinger til Rotary Foundation og prosjekt. Mange klubber har bidratt med 
betydelige beløp og under er limt inn topp 5 når det gjelder bidrag fra klubben og 
bidrag fra den enkelte rotarianer. Desidert på topp i år er Molde RK med nesten 
6.000 USD til Rotary Foundation. Også de andre på denne listen har bidratt med 
godt over 3 – 4.000 USD og til sammen har disse klubbene bidratt med 13.620 USD. 
Noen av disse klubbene har fast trekk slik at alle medlemmene i klubben bidrar til 
Rotary Foundation. En flott ordning. På vegne av distriktet er vi takknemlig for 
bidragene som vil bety svært mye for kommende prosjektarbeid. 
 

Klubb	 Bidrag	 Bidrag		 Bidrag	 Sum	

	 Pr	capita	 Annual	Giving	 Polio	 bidrag	

	  
Molde 129,88 5 714,92 252,24 5 967,16 

Sykkylven 74,85 3 293,41 546,68 3 840,09 

Hamar Vest 58,32 3 149,27 193,75 3 343,02 

Brumunddal 64,05 3 138,23 179,13 3 317,36 

Ørskog 99,11 2 081,35 1 038,43 3 119,78 

 
 

Klubb Bidrag Bidrag  Bidrag Sum 

 Pr capita Annual Giving Polio bidrag 

     

Molde 129,88 5 714,92 252,24 5 967,16 

Ørskog 99,11 2 081,35 1 038,43 3 119,78 

Sykkylven 74,85 3 293,41 546,68 3 840,09 

Raufoss 72,46 1 956,30 98,70 2 055,00 

Tynset 65,22 1 369,65 80,43 1 450,08 

 

Årets bidrag fra vårt distrikt til Annual Giving er 68.148 USD og til Polio 11.134 USD. 
I tillegg har distriktet donert 5.000 USD fra sin akkumulerte TRF konto. 
Gjennomsnitt fra hvert medlem blir 39,21 USD til Annual Giving og totalt 45,71 USD 
når også bidrag til Polio er tatt med. Dette vil bety muligheter for en betydelig innsats 
når det gjelder nye prosjekt de kommende årene.  
Bill and Melinda Gates Foundation bidrar 2 til 1 når det gjelder våre bidrag til Polio. 
Dessuten matches vårt bidrag med 50% fra DDF fondet. Dette betyr at vårt bidrag på 
11.134 +5.000 gir 72.603 USD til bekjempelse av Polio. Jeg synes vi som rotarianere 
kan være stolte av innsatsen som er gjort siste året med betydelige midler både til 
Annual Giving og Polio. 
 
Distriktet har tre Global Grant prosjekt som avsluttes denne våren: 

1. Raufoss (og samarbeidende klubber) som sammen med klubb i Kenya samler 
regnvann i svære tanker i regntiden som brukes i regnværsfattige perioder. 
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Dessuten bygging av Ecosan toaletter ved 3 barneskoler og opplæring i hygie-
ne. Prosjektet har en ramme på 46.000 USD og distrikt 2290 er inne i dette 
prosjektet med 5.000 USD. En gruppe fra Norge har vært i Kenya og fått sett 
på prosjektet og resultater fra vår innsats der. Prosjektet avsluttes i vår. 

Dette er andre prosjektet prosjektet som kjøres i Kenya og det første var et til-
svarende. Åshild Lundgaard har vært vårt distrikts prosjektleder for begge 
prosjektene. Et viktig og banebrytende prosjekt som virkelig gjør en forskjell 
for samfunnene som hjelpes. 
 

2. Hamar Vest (også med samarbeidende klubber) som sammen med Yerevan 
RK i Armenia kjører et samfunnsprosjekt i grenseområdene mot Azerbadjan. 
Dette har et budsjett på litt over 53.000 USD og er svært omfattende. Hamar 
Vest har kjørt flere prosjekt i Armenia. Dette prosjektet blir også ferdig i løpet 
av våren. 

Hareid RK har sammen med Guymri RK i Armenia gjennomført et prosjekt for et 
Mor/Barn sykehus i Guymri som dekker Shirak regionen i Armenia. Budsjett for 
dette prosjektet er på 55.400 USD. Distrikt 2250 og distrikt 2275 er inne i prosjektet 
med 8.000 + 6.000 USD. Prosjektet er gjennomført og John Stennes ble invitert over 
for å delta på den formelle overføringen av eierskap av utstyr til sykehuset. Et meget 
vellykket prosjekt.  
Link til bilder fra turen til Guymri er lagt inn under: 
https://www.flickr.com/photos/stennes/albums/72157696068300025 
 
Distriktet er videre deltager i et nytt prosjekt og planlegger et nytt i Armenia: 

1. Gjøvik og Fræna har prosjekt mot Litauen og deres selvmord prosjekt. De har 
jobbet lenge med å få på plass finansiering på dette prosjektet. Distrikt 2290 er 
også inne i dette prosjektet med 6.000 USD. Totalt har dette en ramme på 
90.000 USD der klubber og distrikt i Litauen har bidratt mye. Dette prosjektet 
er godkjent av TRF og vil komme i gang til neste år. Dette er et svært viktig 
prosjekt der mange klubber er inne og bidrar. 

2. Som nevnt i november er det avgjort å gå videre med endå et nytt prosjekt i 
Armenia. Vi er inne i en fase der det undersøkes lokalt hva som er mulig å få til 
innenfor TRF regelverk. Som også nevnt på siste møte er dette et prosjekt ved 
en yrkesskole for vanskeligstilte ungdommer. Behovet for hjelp er så absolutt 
til stede, men vi støter hele tiden mot TRF sine begrensinger med hensyn til 
fokus områder. 

 
 
District Grant støtte til prosjekt. 
Barnehjem i Arequipa i Peru blir støttet med DG midler samt 115.000 NOK fra 
klubber på Sunnmøre. Hareid RK står som kontakt mot klubb i Peru som har tatt på 
seg ansvaret med renovering av kjøkken til barnehjemmet. Det er en total renovering 
og dialogen med klubben i Peru har vært svært god. 
Hareid RK ser for seg en fortsettelse der også sanitærdelen renoveres. 
De 5 nonnene som bestyrer barnehjemmet ser nok dette som svar på alle sine bønner. 
Sammen med Erna Rogne fra Mama Clara har Karin Holstad besøkt barnehjemmet 
og etter dette besøket kom renovering av kjøkkenet. Hun har vært en drivkraft innen 
klubben og Hareid har også fått med seg mange andre klubber på finansieringen av 
prosjektet. Det er gitt 20.000 NOK som District Grant til prosjektet. 

https://www.flickr.com/photos/stennes/albums/72157696068300025
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Det er gitt DG støtte på kr 30.000 til bygging av sanitæranlegg ved The David School i 
Sierra Leone. Prosjektet er på 85.000 NOK fra Norge og igjen er det klubbene på 
Sunnmøre som har bidratt utover støtten fra District Grant. Sanitæranlegget er nå 
ferdig noe de 400 barna og deres lærere setter enormt stor pris på. Klubber i England 
er inne med tilsvarende i prosjektet så dette er et samarbeidsprosjekt. 
Link til bilder fra tur i mars 2018 er lagt inn under: 
https://www.flickr.com/photos/stennes/albums/72157695425912814 

 
Ulstein RK har fått 20.000 i støtte til bygging av gapahuker. Total kostnadsramme 
for dette er kr 205.000. Lokale banker og kommunen har vært viktige finansielle 
støttespillere i tillegg til klubbens del. Imidlertid er planlegging og gjennomføring av 
prosjektet krevende noe klubbens medlemmer har stått fore. Disse er bygget i et flott 
turområde og det er mange som vil ha nytte av dette. Stor takk til Ulstein som har tatt 
på seg og gjennomført et flott prosjekt. 
 
Det er også gitt støtte til jenteskolen LAMS i Pakistan. Denne er støtte over flere år og 
det er Mesna og Lillehammer som jobber for denne skolen. Årets prosjekt er innkjøp 
og montering av solceller ved skolen. Kostnadsrammen er kr 150.000 og delvis 
finansiert ved salg av gulvryer produsert ved Bokhari sin teppefabrikk i Pakistan. 
Jenteskolen har nå ca 700 elever og medlemmene av Mesna og Lillehammer har 
dette som sitt viktigste prosjekt. Kjempeflott og dette arbeidet og støtten betyr mye 
for de mange jentene som er elever ved skolen. 
 
Komiteen sine medlemmer har vært foruten undertegnede som leder: Åshild 
Lundgaard, Odd Jarle Hagen, Arnstein Nupen, Arvid Blindheim samt Wictor 
Sandvold som  deltar som distriktets guvernør. Jeg vil takke komiteens medlemmer 
for et særdeles godt samarbeid og for engasjement når det gjelder prosjekter. Vårt 
fokus har vært å omsette bidra fra dere rotarianere  til omtanke for andre eller også 
Service Above Self gjennom å støtte viktige prosjekt likalt og internasjonalt.  
 
Dette har også vært mitt siste år som del av distriktet sin organisasjon. Nå siste to 
årene som leder av Rotary Foundation. Spennende og lærerikt og jeg takker for 
samarbeidet. 
 
07.07.2018 
John Stennes 
TRF ansvarlig 
 
 
 
 

RYLA 
 

Som vanlig ble det i rotary-året 2017-2018 arrangert to RYLA i D 2305. 

 

RYLA i Ulsteinvik for klubbene på Møre ble arrangert på Quality Hotel 

Ulsteinvik 9-11 nov. 2017.  Seminaret samlet 25 deltakere.  Rotary stoff, 

Carl Jungs typologi, innlegg og diskusjoner med erfarne ledere og be-

https://www.flickr.com/photos/stennes/albums/72157695425912814
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driftsbesøk på Kleven Verft, samt sosiale aktiviteter var hovedinnholdet i 

seminaret. Aalesund RK var arrangørklubb. 

 

RYLA i Gjøvik for klubbene i Hedmark/Oppland ble arrangert på Honne 

Hotell og Konferansesenter 9-11 mars 2018.  Seminaret samlet 24 delta-

kere. Rotary stoff, typologi, ledelse/team, grønn fremtid, bærekraft, in-

dustri 4.0, kommunikasjon og sosiale aktiviteter var hovedinnholdet i 

seminaret. Hunn/Gjøvik RK var arrangørklubb. 

 

 

RYLA er en fantastisk mulighet for klubbene og Rotary til å møte ungdom 

og vise i praksis hva vi gjør og hva vi står for. Tilbakemeldingene fra del-

takerne er bare fantastiske. Mange klubber benytter denne muligheten til 

å nå ungdom i sitt nærmiljø, andre gjør det ikke. Dette er noe alle bør ta 

del i.  

Jeg er helt enig i hva leder av RYLA Rolf Klock sier om mulighetene for 

klubbene til å finne fram til interessert ungdom i fremtidens lederskap. 

Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært veldig gode på innhold, frem-

førelse og muligheter for å bli kjent med andre ungdom. For klubbene gir 

det en mulighet for rekruttering av nye medlemmer.  

Jeg ønsker å takke Rolf Klock og Torbjørn Skogsrød for sitt store enga-

sjement med å legge til rette for RYLA gjennom flere år. 

 

 

 

 

 

Samfunnsprosjekter 

 

Samfunnskomiteens aktivitet 2017 – 2018 
PDG Odd Jarle Hagen har i realiteten fungert som en enmannskomite og har i 
samråd med ledergruppa hatt fokus på prosjektutvikling i Distriktet. 
Målgruppen har vært AGene og ledergruppen i klubbene. Arenaene har vært 
Midtveissamlingene, PETS og Styreseminarene. 
Vennskapets Hus på Distriktskonferansen 2017 var en suksess. Ti klubber hadde 
stands og viste sine lokale og internasjonale prosjekter. Juryen kom fram til at 
vinneren ble Løten Rotary klubb. 
Klubbenes prosjektrapportering i Club Central skal heretter være angitt med når de 
startet og når de ble avsluttet. 
Interessen for internasjonale prosjekter er stigende i distriktet. For øvrig har det vært 
gode tilbakemeldinger på at TRF leder og undertegnede har samarbeidet i 
foredragssekvensen på  samlingene i Distriktet. Dette vil fortsette. 
Hamar 12.06.2018 
Odd Jarle Hagen 
Samfunnskomiteens leder  
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Jeg benytter anledningen til å takke Odd Jarle Hagen for den innsats han 

har nedlagt i arbeide med prosjektutvikling mot klubbene i vårt distrikt. 

 

 

 

 

Kommunikasjonskomiteen. 
 
Kommunikasjonskomiteen har dette rotaryåret jobbet kontinuerlig for å bistå 
klubbene til å bli bedre i sin bruk av web og sosiale media (facebook). Komiteen ble 
våren 2018 utvidet med ett medlem fra øst, noe som vil gi oss anledning til å komme 
tettere på klubbene og deres ansvarlige for disse mediene. Komiteen består nå av to 
medlemmer med god kommunikasjonskompetanse, samt DICO. 
Kommunikasjon har vært satt opp som egne tema både under PETS og Styreseminar. 
I tillegg har vi bistått klubber som har tatt kontakt og vi har besøkt flere av klubbene i 
vest der kommunikasjon har vært tema for foredrag. 
Rotaryåret 2017-18 ble det lagt ut 51 innlegg på distriktets webløsning, dvs om lag ett 
hver uke, noe en må betegne som svært bra.  
På distriktets facebook-side ble det postet 46 innlegg. De innleggene som skaper 
størst engasjement (likes, kommentarer og delinger) omhandler 
ungdom/ungdomsarbeid.  
Daglig er om lag 270 innom distriktets facebookside, og rekkevidden på innleggene 
våre har økt betraktelig. Noe av årsaken til dette er også at vi i siste del av rotaryåret 
gjort våre første spede forsøk på å promotere innlegg på distriktets facebook-side. 
Ved en sammenligning med andre tilsvarende sider, kommer både distriktets 
webløsning og facbookside svært godt ut. 
Status klubbene 
Alle klubbene har websider og noen er svært aktive med å legge ut innhold, mens 
andre igjen har et til dels stort potensial for forbedringer. Tre klubber ligger 
fremdeles ute kun med malen. 
Av distriktets 50 klubber er det 27 som har egne facebook-sider. 
Kommunikasjonskomiteen jobber for å øke dette antallet og tilføre klubbene 
kompetanse som kan bidra til at stadig flere blir dyktige på denne kanalen slik at de 
aktivt kan benytte både web og facebook i sitt rekrutteringsarbeid.  
 

 

Guvernørens månedsbrev. 

 

Guvernøren er pålagt å utarbeide månedsbrev. Dette bør inneholde aktu-

elle tema og hendinger internasjonalt og i eget distrikt. Likeledes å in-

formere om hva klubbene bør prioritere gjennom rotaryåret. 

Jeg har bedt klubbenes presidenter om å referere fra månedsbrevet i sine 

respektive klubber. Dette for å muligens få til diskusjoner om de nevnte 

tema. 

Månedsbrevene har også blitt lagt ut på distriktets hjemmeside. 
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Filmprosjektet 

Dette prosjektet som klubbene på Nordre Sunnmøre har stått bak, ble avsluttet i mai. 
Jeg fikk æren av å forestå premieutdelingen i Ålesund den 23. mai. Jeg ber dere alle 
lese om prosjektet og se vinnerne som er omtalt på distriktets hjemmeside.  

Vi er godt fornøyde med deltakelsen, og spesielt med vinneren av den 
filmkonkurransen vi utlyste blant ungdommene i videregående skoler her på 
Sunnmøre høsten 2017, sier initiativtaker og prosjektleder Kristin Wangensteen som 
er president i  Aalesund Øst Rotaryklubb. 

Det var Rotaryklubbene på Nordre Sunnmøre; Giske RK, Aalesund RK, Aalesund Øst 
RK, Spjelkavik RK, Sula RK, Ørskog RK og Brattvåg RK, som stod bak denne 
filmkonkurransen. De som ble inviterte til å delta, var ca 500 elever fra klasser i 
videregående skoler på Sunnmøre som fokuserer på multimedia, 
markedsføring/ledelse, marked og entreprenørskap og visuell kommunikasjon. Jeg 
ber dere lese mer om prosjektet på vår hjemmeside. 

 

Jubileer 

 

Det er flere klubber i distriktet som etter hvert oppnår en anselig alder. Anne Marie 
og jeg har deltatt på følgende jubileer i dette rotaryåret: Eda-Eidskog 60 år. Valdres 
og Ringebu 50 år og Vestnes 40 år. Sula feiret sine 50 år i juni, men charterdato var 
15.07. I Stange’s 50 års jubileum deltok PDG Odd-Jarle Hagen og hilste fra distriktet. 
Vi gratulerer og ønsker alle lykke til med mange gode år fremover. 

 

ARMENIA 
 

Hamar Vest Rotary Klubb har gjennom 6 år sammen med naboklubber og Yerevan 
Rotaryklubb drevet et betydelig utviklingsarbeide i Armenia. I høst ble det arrangert 
inspeksjonstur til utførte og igangværende prosjekter. 17 personer med tilknytning til 
4 klubber i vårt distrikt deltok. Hensikten var å konstantere at gjennomførte arbeider 
hadde oppnådd langsiktige virkninger. Dessuten er det alltid viktig å bruke gode 
resultater som en inspirator for nye prosjekter. Turen svarte til forventningene og det 
er stor mulighet for at et nytt Global Grant-prosjekt kan bli en realitet i Armenia. 

 

Kenya 

 
Anne Marie og jeg har deltatt på prosjekttur til Kenya for å overlevere vårt prosjekt     
« Wash in School» sammen med representanter fra Raufoss, Hamar og Nord-Odal 
Rotaryklubber. Prosjektet  satte fokus på vann, sanitær og hygieneopplæring på 3 
skoler, og besto bl.a. av 10000 l vanntank for drikkevann , 5000 l tank for vask av 
hender og Ecosan toaletter på hver skole. Takrenner og rør førte vann fra tak ned i 
tankene. Prosjektet ble støttet av Maseno Rotary Club i Kenya og 5 klubber: Hadeland 
Syd, Hadeland, Jevnaker, Nord-Odal og Raufoss med Åshild Lundgaard som leder av 
prosjektet. Regnvannet blir samlet opp i tankene og skal vare til neste regntid. 
Vurderingen av prosjektet er at det fullt ut svarte til forventningene. 
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Kenyaturen var tilrettelagt sammen med organisasjonen «Dala Rieko» i Kenya. 
Målsetningen for videre utvikling er å skaffe trillebårer, tilstrekklig solstrøm til 
pumping av vanningsvann, rugemaskiner, lys og IKT. Det sier Tor Steinar Rafoss, 
som har skapt en «Edens hage» ved Victoriasjøen i Kenya. Han og kona Ellinor 
grunnla i 2008, sammen med kenyanere, lokalsamfunns-organisasjonen Dala Rieko, 
et opplæringsopplegg som går ut på å bruke kreftene i naturen og klimaet for å få et 
godt liv. Rafoss som holdt foredrag om Dala Rieko-prosjektet på vår 
distriktskonferanse på Øyer i september, ville ikke ha noe for dette. I stedet for hans 
honnorar, gav vi et beløp til prosjektet. Dette ble benyttet til innkjøp av led-lamper. 
Disse ble delt ut av oss under vårt besøk, til de kenyanere som arbeider på prosjektet. 
Lampene kan lades opp ved hjelp av solstrøm. 
Hver deltaker på turen benyttet også anledningen til å kjøpe og plante hvert sitt tre på 
Dala Rieko - som ledd i en av vår internasjonale president Ian  Riseleys målsettinger 
for 2017-18: Plant A Tree.  
Jeg benytter anledningen til å takke Åshild sammen med medlemmene i de 
ovennevnte 5 klubber for initiativet og for deltakelse i prosjektet. Det er med stolthet 
Rotary kan overlevere et slikt bærekraftig prosjekt.  
 

 
Plant et tre. 
 
Det var en av målsettingene til RI-presidenten at hvert rotarymedlem skulle plante et 
tre, Denne utfordringen viser hvor forskjellige våre land og områder kan være. 
Behovet for å plante et tre i vårt distrikt for våre medlemmer er høyst forskjellig. 
Men når det er sagt, har noen av oss vært i utlandet og plantet 50 trær. 
Forhåpentligvis kan dette økes etterhvert som ideen brer om seg. 
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30.06.2018

Regnskap 2017-2018 Regnskap 2016-2017

INNTEKTER pr. 30.06.2018 pr. 30.06.2017

3100 Medlemskontingent 1028665 1 044 595,00                         

3110 Webkostnad fakturert klubber 37500 38 250,00                              

3120 Pr. capita distr.konf. 87175 88 525,00                              

3200 Refusjon RI til guvernørens pålagte oppgaver 177342 180 743,00                            

3290 Refusjon RI opplæring AG'er, minimum 10% 19705 20 090,00                              

3291 Bidrag fra TRF for utbetalng til klubbprosjekter 60900 49 761,00                              

3900 Andre driftsrelaterte inntakter 40,76

SUM INNTEKTER 1 411 327,76                         1 421 964,00                         

KOSTNADER

Medlemsutvikling og rekruttering

6001 Medlemsutvikling 506 34 374,40                              

Sum 506,00                                   34 374,40                              

Opplæring og kommunikasjon

6100 Omdømmebygging 873,65

6101 Profileringsmareriell 6 504,00                                

6102 Møte i andre distrikters distriktskonf 15012,00 9 609,00                                

6105 Styreseminarer 104540,13 30 269,00                              

6106 PETS 67421,00 48 415,60                              

6109 RI Institutt (sonemøte) 18489,46

6111 RI assembly 24356,73 12 353,27                              

6112 GETS 12462,00 18 339,09                              

6113 Convention, delt. fra distriktsorg. 33785,40 43 714,00                              

6115 Lovrådet (Council on Legislation) 19510,00 7 682,00                                

6116 AG opplæring 35847,00 29 103,19                              

6118 Midtvegssamling Ager 16750,00 22 590,70                              

6119 Presidentforum, AG 7358,00 1 805,00                                

6120 Opplæring ledergruppe 2601,00 6 302,00                                

Sum 359006,37 236 686,85                            

Rotary Foundation

6201 Rotary Foundation  Bidrag til klubber 60953,50 49 759,00                              

6203 Komitemøter TRF 11 877,50                              

6209 Andre kostnader/seminarer 14392,00 6 102,80                                

Sum 75 345,50                              67 739,30                              

Samfunnsprosjekter

6302 Andre akiviteter (Avsatt til Fredsfondet) 43 000,00                              

Sum 43 000,00                              

Distriktsprogrammer

6305 Støtte til klubbprosjekter 20 000,00                              

6402 Rotaract 8 000,00                                

6401 Ungdomsutveksling 40169,00 76 313,30                              

6408 Serviceprosjekter 688,00

6404 RYLA 16669,50 6 000,00                                

Sum 85 526,50                              82 313,30                              

Distriktskonferansen

6501 Distriktskonferanse arrangør 88 525,00                              89 200,00                              

6505 Distriktskonferanse adm. 83 769,00                              208 747,11                            

6506 Forberedelser til D konf 508,00                                   

172 802,00                            297 947,11                            

RESULTATRAPPORT PR. KONTO FOR D-2305  
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Administrasjon

6800 Kontorrekvisita 10 125,00                              4 730,60                                

6803 Regnskapssystem 2 385,00                                2 116,00                                

6804 Telefon, bredbånd hjemmeside 14 976,00                              17 994,00                              

6805 Porto 60,00                                     

6806 Håndbok DGE og årsrapport DG 6 937,50                                5 625,00                                

6807 Gaver/forsikring 10 212,00                              1 493,00                                

6808 Webkostnader distrikt og kubber 38 625,00                              39 000,00                              

6810 Norsk Rotary Forum 260 175,00                            264 075,00                            

6812 Guvernørskifte 5 759,00                                

6813 Klubb-besøk Guvernør 89 121,00                              98 843,70                              

6814 Klubb-besøk Ager 13 618,50                              7 070,00                                

6816 Distriktsrådsmøter og ledermøter 36 595,00                              48 251,10                              

6817 Andre driftskostnader 1 040,00                                

6821 Årstemamateriell (Pins, slips etc) 28 911,41                              14 922,05                              

6822 Rotary Norden 131 822,00                            134 254,00                            

6850 Møter i NORFO 1 870,00                                

6860 Møte med RI -ledelse globalt og regionalt 6 837,00                                

7140 Uforutsette reiser 7 497,21                                

7740 Øredifferanser 1,10                                       

7770 Bank og kortgebyrer 555,50                                   

7799 Utgifter som gjelder tidligere år 7 957,74                                

Sum 657 835,65                            655 619,76                            

SUM DRIFTSKOSTNADER 1 394 022,02                 1 374 680,72                 

Finansposter

8040 Renteinntekter 4 760,83                                3 910,42                                

8072 Kundeutbytte bank 2 874,00                                

8050 Andre finanskostnader -80,50                                    -270,00                                  

8179 Ekstraordinær post fra tidligere år ,se note -33 661,00                             

Sum 7 554,33                                -30 020,58                             

DRIFTSOVERSKUDD 24 860,07                     17 262,70                     

MOMSKOMPENSASJON 75 150,00                     71 961,00                     

ÅRSRESULTAT 100 010,07                   89 223,70                     
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2017-2018 2016-2017

DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER

Inntekter
Kontingentinntekter 1 028 665,00      1 044 595,00         
Refusjon fra RI til guvernørens pålagte oppg 177 342,00         180 743,00            
Refusjon fra RI til opplæring AG 19 705,00          20 090,00              
Bidrag fra TRF for fordeling til klubbprosjekter 60 900,00          49 761,00              
Webkostnad fakturert til kubbene 37 500,00          38 250,00              
Per capita distriktskonf, fakturert til klubbene 87 175,00          88 525,00              
Andre dridtselaterte inntekter 41,00                 

Sum driftsinntekter 1 411 328,00    1 421 964,00        

Kostnader
Medlemsutvikling og rekruttering 506,00               34 374,00              
Opplæring og kommunikasjon 359 006,00         236 687,00            
RF, distriktets bidrag til klubber 60 954,00          49 759,00              
Rotary Foundation, andre kostnader 14 392,00          17 980,00              
Samfunnsprosjekter 43 000,00          
Distriktsprogrammer 85 526,00          82 313,00              
Distriktskonferansen 172 802,00         297 947,00            
Administrasjon 657 836,00         655 620,00            

Sum driftskostnader 1 394 022,00    1 374 680,00        

Ordinært resultat 17 306,00         47 284,00             

Ekstraordinær kostnad fra 2012-2017. Note 3 -33 661,00             
Resultat av finansposter 7 554,00            3 640,00                

ÅRSRESULTAT FØR MOMSKOMPENSASJON 24 860,00         17 263,00             

Momskompensajon 75 150,00          71 961,00

ÅRSRESULTAT (note 1) 100 010,00       89 224,00

RESULTATREGNSKAP D-2305 2017-2018
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Perioden Perioden

2017-2018 2016-2017

EIENDELER

OMLØPSMIDLER

Fordringer

Kunder
Utlegg vedr kommende guvernørperioder Note 2 61 432,00                     75 077,00                
Andre kortsiktige fordringer 64 177,00                
Påløpte, ikke godskrevne renteinntekter 2 394,00                      2 129,00                  
Sum fordringer 63 826,00                    141 383,00             

Betalingsmidler
Sparebanken Hedmark drift 838 113,00                   780 985,00               
Sparebanken Hedmark sparekonto 477 271,00                   474 661,00               
Sparebanken Hedmark Utviklings-og tiltaksfond 223 147,00                   184 405,00               
Sparebanken Hedmark TRF-konto 30,00                       
Sum betalingsmidler 1 538 531,00              1 440 081,00          

SUM EIENDELER 1 602 357,00              1 581 464,00          

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL
Arrangementsfond 43 490,00                     32 240,00                
Utviklingsfond Note1 224 721,00                   222 066,00               
Fri egenkapital Note1 1 225 279,00                1 127 923,00            
Sum egenkapital 1 493 490,00              1 382 229,00          

GJELD

Kortsiktig gjeld
Andre påløpne kostnader Note 3 108 867,00                   199 235,00               
Sum kortsiktig gjeld 108 867,00                  199 235,00             

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 602 357,00              1 581 464,00          

Ringebu,

Wictor Sandvold
Sign

                      BALANSE D-2305 2017-2018
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DISTRIKT 2305

NOTE 1
Overskuddsdisponering

Overskudd 100 010         

Overføres til kto 2052, Utviklings- og tiltaksfond  (Renter på bankkonto) 2 655             
Overføres til kt0 2050, fri egenkapital 97 355            

NOTE 2
Utlegg kommende guvernørperioder, konto 1578

Guvernøren er pålagt visse oppgaver av RI. Kostnadene dekkes av RI
og utbetales 1/7, ved rotaryårets begynnelse. Hvert distrikt må 
redegjøre for guvernørens bruk av disse midlene. Noen av de pålagte
oppgavene skal utføres som DGE. Dette er utlegg som distriktet har
lagt ut for DGE i påvente av utbetaligen fra RI.

Konto 1578 61 432           

Del av AG-trening som dekkes av RI 32 439            
Årstemamateriell som dekkas av RI 14 790            
Kostnad Governor Elect Training Seminar som dekkes av RI 13 081            
Kontorkostnader som dekkes av RI 1 122             

Note 3
Kortsiktig gjeld 108 867         

Konto 2962  Avsatt til lovrådet 30 000            
Konto 2963  Avsatt til Rotaract 12 000            
Konto 2964  Andre avsetninger (Ubetalt tilskudd til Fredsfondet) 43 000            

Annen kortsiktig gjeld, konto 2990 23 867           

Fakturaer ungdomsutveksning, betalt august 2018 8 517             
Utlegg Convention for distriktets representant, betalt august 2018 15 350            

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2017-2018
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7. Stafettpinnen er overlevert 
 
 

Når årsmøtet er gjennomført i slutten av september, er vi langt inne i et nytt rotaryår. 
Distriktsguvernør Arvid Blindheim har for lengst begynt på sin besøksrunde til 
klubbene i distriktet. Det er også valgt hans etterfølger Vigdis Osbak . Likeledes er 
Roald Fiksdal valgt til å etterfølge Vigdis. Prosessen for å velge guvernør etter Roald  
er også i gang. Dette illustrerer rotasjonen i Rotary. 
 
Eg har fått ny tittel, nemlig IPDG, og blir sittende i ledergruppa dette året. Nye 
personer har tatt over og er med på å drive distriktet fremover mot nye mål - til det 
beste for Rotary. 
 
Jeg takker for at distriktet valgte meg som guvernør i 2017/18. Det har vært en 
berikelse å være en del av en slik fantastisk organisasjon. Det har vært en glede å ha 
fått anledning til å møte et slikt miljø som vi har innenfor RI. 
 
Wictor Sandvold 
Distriktsguvernør D-2305 2017/18. 
 
 
 


